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z dnia 22 1ipca 2019 1'.

Wykaz nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu.

Oznaczenie nieruchomosci Powierzchnia
Przeznaczenie nieruchomosci i sposob Cena

Lp. wedlug ksiegi wieczystej nieruchomosci O pis nieruchomosci

oraz ewidencji grunt6w
jej zagospodarowania nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomosc objetajest uchwala
1. Lodz Dzialka zabudowanajest Nr VI/211/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 500000 zl

jednokondygnacyjnym (parterowym) 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
ul. Zielona 51 733 m2 budynkiem handlowo - uslugowym zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru Sprzedaz nieruchomosci
obreb P-9 o pow . zabudowy 307 m2

• miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Tadeusza bedzie zwolniona z podatku
dzialka nr 302 Kosciuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generala Lucjana VAT na podstawie art . 43
ksiega wieczysta Nieruchornosc polozona jest na obszarze Zeligowskiego, sw, Jerzego, Cmentarnej , Legion6w, ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
LO 1MlOO 118543/2 historycznego ukladu urbanistycznego Zachodniej i Wolczanskiej (Oz. Urz . Woj . L6dzkiego 11 marca 2004 r. 0 podatku

oraz krajobrazu kulturowego dzielnicy poz .2167). od towar6w i uslug (Oz. U.
"Wiqzowa", wpisanego do gm innej z 2018 r. poz . 2174, 2193,
ewidencji zabytk6w miasta Lodzi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 2215,2244,2354,2392i2433

przestrzennego przedmiotowa dzialka znajduje sie oraz z 2019 r. poz . 675
W granicy nieruchomosci rosnie topola w granicach obszaru oznaczonego symbolem i 1018).
wloska. 16.I.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej i uslugowej.

Nieruchornosc podlegajaca sprzedazy znajduje sie
w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji miasta Lodzi okreslonego uchwala
Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi
(Oz. Urz . Woj. L6dzkiego poz. 1197).

Wykaz powyzszy publikuje Sly przez okres 21 dni , tj , od dma 1 sierpma 2019 r. do dma 22 sierpma 2019 r.

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchom ami (Oz . U. z 2018 r.
poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 , 492 i 801) rnoga zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamen . G darowania Majatkiem
Urzedu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancamf rkowska 110 (wejscie
od strony pasazu Schillera). P .?; ,r.: ',: E 1i T 0 RA
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